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Kodeks postępowania mediatorów 

(Kodeks etyczny mediatorów) 
Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi  
przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Łodzi 

 
 
Kodeks przygotowany został w oparciu o Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich sporządzony 
przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów 
przy Ministrze Sprawiedliwości.  
 
 

1. Mediator powinien prowadzić postępowanie mediacyjne w oparciu o zasadę samodzielności i 
autonomii stron konfliktu.  

 
2. Mediator powinien w swym postępowaniu kierować się przede wszystkim dobrem i interesami 

stron.  
 

3. Mediator powinien dbać o zapewnienie dobrowolności udziału stron w postępowaniu 
mediacyjnym.  

 
4. Mediator powinien tak postępować, aby wszystkie strony sporu znały i rozumiały istotę 

procesu mediacji, rolę mediatora i warunki ewentualnego porozumienia.  
 

5. Mediator nie powinien podejmować się pomocy w rozwiązaniu konfliktu, gdy nie ma pełnego 
przekonania o swoich kompetencjach, które pozwolą mu prowadzić postępowanie rzetelnie.  

 
6. Mediator nie powinien prowadzić postępowania mediacyjnego, jeśli nie jest w stanie 

zachować bezstronności lub usunąć wątpliwości co do swojej bezstronności.  
 

7. Mediator powinien zachowywać poufność postępowania mediacyjnego, zarówno przed jego 
rozpoczęciem, w trakcie, jak i po jego zakończeniu.  

 
8. Mediator powinien unikać konfliktu interesów ze stronami i bezzwłocznie rozwiewać wszelkie 

wątpliwości co do tej kwestii.  
 

9. Mediator nie powinien przyjmować żadnych korzyści od stron z wyjątkiem uzgodnionego 
wynagrodzenia. Nie powinien też czerpać korzyści z kierowania stron do innych specjalistów.  

 
10. Mediator w swojej działalności informacyjnej i marketingowej nie powinien wprowadzać w 

błąd stron i opinii publicznej co do swoich kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, zakresu 
usług i opłat.  
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11. Mediator powinien dostarczać stronom jasnych i jednoznacznych informacji co do swojego 

wynagrodzenia i wszelkich kosztów związanych z postępowaniem, w którym uczestniczą.  
 

12. Mediator powinien pogłębiać swoje kompetencje zawodowe w celu jak najlepszego służenia 
uczestnikom mediacji.  

 
 


